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Активізувати підготовку вчителя можливо за допомогою актуалізації вивчення дисциплін 

подібного змісту та практичної підготовки; введення додаткових дисциплін, що суттєві у запитах 

студентів і розвитку безпечних соціальних спільнот. У підготовці майбутніх педагогів сфери 

безпеки життєдіяльності це теоретичні, соціологічні, психологічні, соціально-правові, 

культурологічні, фізкультурно-спортивні, медико-гігієнічні аспекти Учитель ОБЖД повинен бути 

компетентним не тільки з питань безпеки, а і володіти необхідними знаннями з медицини, 

психології, екології, юриспруденції. 

Методична підготовка у ВНЗ здійснюється під час вивчення спецкурсу «Методика 

викладання ОБЖД». Він включає лекційні, семінарські заняття та педагогічну практику. Під час 

вивчення даного спецкурсу ми розв'язуємо наступні актуальні питання підготовки майбутніх 

вчителів ОБЖД: 

1 застосування новітніх педагогічних технологій, зокрема превентивної освіти 

(«рівний - рівному», уповноважувальний підхід); 

2 впровадження педагогічних технологій на основі активації та інтенсифікації 

діяльності на різних етапах уроку; 

3 включення ігрових технологій (предметних, сюжетних, рольових, ділових, 

імітаційних, драматизації); 
 

4. застосування інформаційних технологій (використання комп'ютерів, 

телекомунікацій та сучасних засобів зв'язку); 

5. використання методик формування навичок і вмінь, якими має володіти учень, у тому 

числі в питаннях прогнозування і оцінці небезпек і їх наслідків, вибору оптимальних 

варіантів діяльності, надання першої допомоги і самодопомоги, психічної 

реабілітації; 
 

6 викладання «Основ безпеки життя та діяльності» як предмета соціальної 

спрямованості, де розглядаються конкретні життєві ситуації; 

7 підготовка до впровадження особистісно-орієнтованих та інтерактивних технологій 

навчання (дискусій, дебатів, ток-шоу, прес-конференцій, роботи в малих групах 

тощо); 

8. організація практичних занять щодо навчань діям в надзвичайних ситуаціях; 9      

організація позаурочної освітньо-виховної роботи з питань безпеки, організація 

роботи   з   батьками   та   громадськими   організаціями,   проведення   спільних 

позаурочних заходів. Вчителі, які викладають цей предмет, повинні завжди пам'ятати 

про формування знань,  необхідних для безпечного життя і діяльності вихованців,  

насамперед,  в умовах території,   де   вони   проживають,   вмінь  діяти   в   

екстремальних   ситуаціях.   Практичне використання учнями здобутих знань у 

повсякденному житті і є показником ефективності роботи вчителя з ОБЖД. 
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